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#VEMPRALUTA BACÁRI@

Sindicalize-se. Faça parte desta
história vencedora!

B

Contibuição mínima

ancário (a), vamos juntos
continuar essa história de
lutas e vitórias. Sindicalize-se. A categoria bancária é exemplo
de organização e conquistas para
as outras classes de trabalhadores.
Temos uma Convenção Coletiva
Nacional, direitos exclusivos e cláusulas específicas que nos tornam referência internacional.
Tais conquistas – aumento
real, vales refeição e alimentação,
13ª cesta alimentação, vale-cultura,
abono assiduidade, entre outras,
vieram da luta de classe, que começa no momento em que você se
associa ao Sindicato e passa pelas
mobilizações e greves fortes realizadas no ano.

Ser sindicalizado implica em contribuir com uma parte pequena do salário
(1 % do salário base e do valor do vale refeição). O valor, junto aos quase 2 mil associados, representa uma quantia enorme na luta contra a exploração dos patrões.
Pense nisso e venha com a gente!

CONSCIÊNCIA NEGRA -II Fórum
repactua carta-compromisso
contra discriminações nos bancos
Página 2

MULHERES - Contraf-CUT
realiza 3º Encontro Nacional
de Mulheres Bancárias
Página 2

Concorra a um carro

Faça sua sindicalização
agora mesmo e concorra a um
carro popular zero Km, que será
sorteado em dezembro entre todos associados, novos e antigos,
da base da Fetec no estado de
SP. Válido para fichas entregues
até 05 de dezembro. Peça a sua
ficha pelo fone 2440-7888 ou
escreva para contato@bangnet.
com.br. De preferência, preencha a ficha da folha 3 desta edição do jornal e entregue a um
diretor ou diretora do Sindicato.

CEF: No segundo turno, Sindicato
apóia e pede votos na chapa 130
Página 4
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CONSCIÊNCIA NEGRA

II Fórum repactua carta-compromisso
contra discriminações nos bancos
com deficiência. O evento foi
promovido pela Contraf-CUT
em parceria com o Sindicato
dos Bancários do Rio e a Fetraf RJ-ES.
O documento aprovado (na integra em www.
bangnet.com.br) traz não
só a posição dos mais de 60
participantes sobre os temas
discutidos, mas também propostas de atuação e realização de atividades sindicais
em todo país.

MULHERES

Contraf-CUT realiza
3º Encontro Nacional de
Mulheres Bancárias

A

Contraf-CUT realiza
entre os dias 25 e 27
de novembro, no Instituto Cajamar, em São Paulo, o
3º Encontro Nacional de Mulheres Bancárias com o tema
“Não mexe comigo que eu não
ando só”. A expectativa é reu-

nir cerca de 150 dirigentes sindicais, independentemente do
gênero. Silvana Kaproski representa nosso Sindicato, que
sediará o debate “Autonomia e
Igualdade”, em 03 de dezembro. Matérias sobre os eventos
nas próximas edições.

Mais

Assembleia aprovou acordo
de PLR no banco Yamaha

No dia 06 de novembro os funcionários do Banco Yamaha aprovaram em assembleia o Programa
Próprio de Lucros e Resultados.
O Sindicato terá pleno acesso aos
instrumentos de aferição do banco,
garantindo transparência e legitimidade ao processo. Em breve os
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O

II Fórum Nacional
pela
Visibilidade
Negra no Sistema
Financeiro, realizado nos dias
13 e 14, no Rio de Janeiro, repactuou a carta-compromisso
de enfrentar e combater todas
as formas de discriminações e
o empenho com a promoção
permanente da igualdade, independente do sexo, da raça/
cor, da orientação sexual e
identidade de gênero, do fator geracional e de pessoa

II Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e Região, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, Registro sindical
nº 24000.001776/90-53, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, associados e não associados, da base territorial deste sindicato,
para a assembleia geral ordinária que se realizará dia 12
de dezembro de 2013, às 18h em primeira convocação,
e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Rua
Paulo Lenk, nº 128, Jd. Zaira, Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Previsão Orçamentária para o ano de 2014;
2. Outros assuntos de interesse da categoria.
Guarulhos, 19 de novembro de 2013.
Jessé Costa
Presidente

acordos específicos do banco Yamaha poderão ser consultados em
www.bangnet.com.br.

Demissões

De janeiro a setembro de 2013, os
bancos privados que operam no Brasil fecharam quase 7 mil postos de
trabalho. Confira matéria na íntegra
em www.bangnet.com.br ou www.
facebook.com/bangnet.oficial.

Trabalho escravo

Trabalhadores aliciados pela
OAS no Nordeste viviam em
condições precárias de higiene,
sem alimentação nem roupas de
frio. Obra foi terceirizada pela
concessionária que administra o
aeroporto, em Guarulhos. Confira em www.bangnet.com.br ou
www.redebrasilatual.com.br.
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CEF

No segundo turno, Sindicato apóia e
pede votos na chapa 130

A

Chapa 130, integrada por Fernando Neiva (titular) e Maria
Rita Serrano (suplente), apoiada pela Contraf-CUT, diversos
sindicatos, federações e Fenae, foi a mais votada no primeiro

turno das eleições para representante dos empregados no Conselho de Administração (CA) da Caixa Econômica Federal.
Com 6.094 votos, a Chapa 130 vai disputar o segundo
turno com a Chapa 56, formada por Adelci Pereira da Silva
(titular) e José Alves Feitosa (suplente), apoiada pela Fenag/
gestores, com 4.427 votos. O total de votantes foi de 33.211
empregados. O resultado foi anunciado no dia 18/11, após o
final da votação eletrônica.
O segundo turno será realizado entre os dias 2 e 6 de
dezembro. Indicamos o voto na chapa 130, dos companheiros
Fernando e Rita.

Cultural /Convênio

AJUDA

Audioteca precisa
divulgar trabalho

A

Audioteca Sal & Luz
é uma instituição que
oferece, gratuitamente,
livros falados a pessoas cegas
ou com deficiência visual em
todo o Brasil. Há mais de vinte
anos, desde 1986, a Audioteca
Sal & Luz tem se dedicado à
inclusão social das pessoas
com deficiência visual.
A Audioteca beneficia
diretamente pessoas de ambos
os sexos, de todas as faixas etárias, em grande parte da classe
média/baixa, com baixo nível
educacional, social e cultural.
Todos os deficientes visuais
que ainda não se cadastraram
na instituição, podem fazê-lo
de forma gratuita, bastando
atestar sua deficiência. Tornando-se usuário, o deficiente
terá acesso ao projeto e a todo
o acervo que já consta na Audioteca. Entre em contato conosco e venha se beneficiar do
nosso projeto também! Nossos
contatos podem ser realizados
pelo telefone (21) 2233-8007
ou pelo email audioteca@audioteca.org.br. Visite também

nossa página www.audioteca.
org.br e curta nossa página
no Facebook Audioteca Sal &
Luz. Estamos esperando por
você!

Bancário sindicalizado têm com a FIG-UNIMESP 40% de
DESCONTOS nas mensalidades escolares para ingressantes nos
cursos, exceto na matricula e rematricula, sempre lembrando que
esse convenio é extensivo aos dependentes.

Nos ajude divulgando!!!
Se você conhece algum
cego ou deficiente visual, fale
desse trabalho. Para ter acesso
aos livros, não precisa ser morador do Rio de Janeiro. Pode
solicitar o livro pelo telefone,
escolhendo o título pelo site
http://audioteca.org.br/noticias.htm e ele será enviado
gratuitamente pelos Correios.
Se o trabalho não apresentar
resultados, será desativado
pelo Poder Público por falta de
procura. Ajude, divulgue!
Contatos com
Christiane Blume
- Audioteca Sal e Luz.
Rua Primeiro de Março, 1257º Andar. Centro - RJ. CEP
20010-000
Fone: (21) 2233-8007
Horário de atendimento:
08:00 às 16:00 horas
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